Zápisnica zo zasadnutia Prezídia ZŠK SR
26.10.2017 Banská Bystrica
Prítomný: pp. Štaudinger, Kočajda, Tamáši, Lengvarský, Danek, Adamuščin, Pongrácz,
Hostia: Radomír Lipták člen dozornej rady
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia úloh
3. Predaj budovy v Košiciach
4. Dane za psov
5. Zmena stanov
6. Internetová stránka
7. Rozhodcovia v roku 2018
8. Kategorizácia medzinárodných rozhodcov
9. Reprezentácia 2017
10. Nové ZO
11. Rôzne
12. Záver
1.
Otvorenie
Prezident ZŠK SR Mgr. Juraj Štaudinger privítal prítomných, otvoril zasadnutie a prečítal návrh
programu zasadnutia. Program bol jednomyseľne schválený.
2.
Kontrola plnenia úloh
Úlohy pre členov prezídia sú splnené, prípadne v riešení.
3.
Predaj budovy v Košiciach
Uznesenie 10/2017
Prezídium ZŠK SR vyjadruje súhlas so zastupovaním advokátskou kanceláriou JUDr. Miroslavom
Dobákom v obchodnom úkone a to spojeným s budovou na Alejovej 5 v Košiciach.
Uznesenie 11/2017
Prezídium ZŠK SR poveruje Mgr. Ivana Kočajdu so zastupovaním vo vzťahu s JUDr. Dobákom a to
vo veci neuhrádzania a samovoľného nakladania s nehnuteľnosťou na Alejovej 5 v Košiciach zo
strany ZPS SR.
Uznesenie 12/2017
Prezídium ZŠK SR poveruje advokátsku kanceláriu JUDr. Miroslav Dobák zastupovaním
v obchodno – právnom vzťahu, ktorý sa týka nevyplácania podielu zo strany ZPS SR, zo zisku
z minulých rokov na Alejovej 5 v Košiciach. A tak isto aj s odpredajom budovy na Alejovej 5
v Košiciach. Komunikácia bude prebiehať s p. Kočajdom.
4.
Dane za psov
Mgr. Juraj Štaudinger informoval prítomných o pripravovanom veterinárnom zákone o chovaní
a držaní psov.
Prezídium ZŠK SR berie na vedomie pripravovaný zákon.
5.
Zmena stanov
Prezídium ZŠK SR berie na vedomie potrebu zmeny stanov na aktuálnu verziu v súlade so zákonom.
Nový návrh stanov bude prednesený na Zjazde ZŠK SR 2018.
6.

Internetová stránka

Prezídium ZŠK SR poverilo administrátora stránky p. Roháľa so spustením novej verzii stránky,
ktorá bude bezpečnejšia a v súlade s ochranou osobných údajov. Zároveň prezídium ZŠK SR
poveruje tajomníčku aby bola v úzkom kontakte s administrátorom stránky. Konzultantom v tejto
veci bude p. Tamáši.
7.
Rozhodcovia na akcie v roku 2018
Prezídium ZŠK SR ukladá členom prezídia povinnosť prideliť rozhodcov do kalendára akcií 2018
a na mimoriadne termíny skúšok a to v členení:
BA+ Západ – Ing. Tamáši
Stred
p. Danek
Východ
Mgr. Lengvarský
8.
Kategorizácia medzinárodných rozhodcov
Mgr. Juraj Štaudinger poveril Ing. Tamášiho aby po konzultácii s Mgr.Lengvarským a ostatnými
členmi prezídia pripravil kategorizáciu medzinárodných rozhodcov.
9.
Reprezentácia 2017
Mgr. Igor Lengvarský oboznámil prítomných s priebehom jednotlivých majstrovstiev sveta v roku
2017, poukázal na úspechy a členov prezídia oboznámil aj s financiami, ktoré boli použité na
reprezentáciu FCI a WUSV.
Mgr. Juraj Štaudinger navrhol odmenu pre reprezentantov a vedúcemu družstva FCI vo výške 200€ ,
figurantovi 100€.
Pre reprezentantov WUSV vo výške 200€ , figurantovi 100€.
Uznesenie 13/2017
Prezídium ZŠK SR berie na vedomie správu podanú Mgr. Igorom Lengvarským a jednomyselne
schválilo odmenu pre reprezentantov a vedúcemu družstva FCI vo výške 200€ , figurantovi 100€.
Pre reprezentantov WUSV vo výške 200€ , figurantovi 100€.
10.
Nové ZO
Prijaté žiadosti nových ZO do štruktúr ZŠK SR
KK Šurany
MKK Dunajská Streda Fer-Mil
ŠKSK Cave Canem
ANUBISFARM Veľká Dolina
Uznesenie č. 14/2017
Prezídium ZŠK SR jednomyseľne schválilo žiadosti nových ZO a prijíma ich do štruktúr ZŠK SR.
13.
Rôzne
Mgr. Juraj Štaudinger, oboznámil prítomných s prijatou oficiálnou sťažnosťou pre podozrenie zo
spáchania tresného činu týrania zvierat od p. Gombalovej
Prezídium ZŠK SR berie na vedomie prijatý list od p. Gombalovej . ZŠK SR nemá za to sa
vyjadrovať k danej skutočnosti, vzhľadom na to, že sa jedná o príslušníka policajného zboru
a uvedená skutočnosť bola daná na vedomie zamestnávateľovi
Mgr. Juraj Štaudinger predniesol prijatý list od p. Martina Barlíka ohľadom zmeny podmienok
a ustanovení pre štatút figuranta.
Prezídium ZŠK SR berie na vedomie prijatý list a má za to, že súčastné podmienky pre štatút
figuranta sú v zmysle poriadkov ZŠK SR.
Bc. Jozef Adamuščin oboznámil prítomných s prijatým listom od SKBO.

Prezídium ZŠK SR poverilo p. Adamuščina a p. Lengvarského vyriešiť kompletné znenie listu od
SKBO, so započítavaním bodov z kvalifikačných pretekov na rok 2018.
14.
Záver
Prezídium ZŠK SR jednomyseľne schválilo uznesenia číslo 10-14/2017 uvedené v zápisnici zo
zasadnutia prezídia konaného dňa 26.10.2017 v Banskej Bystrici.
Zapísal: Nikola Palovičová
28.10.2017

Mgr. Juraj Štaudinger
Prezident ZŠK SR

